
Informatie voor deelnemers      
 

Gilde ’s-Hertogenbosch e.o. 
 
 
 

Wat doet het Gilde? 

Het Gilde is een organisatie van vrijwilligers die deelnemers (taalmaatjes) helpt met beter Nederlands 
spreken en verstaan. Dus geen les, geen leraren. Gewoon aardige vrijwilligers. Het gaat ook niet om 
hulp bij sociale problemen, hulp bij het huiswerk van de kinderen of hulp bij examens. De plaats voor 
de gesprekken wordt samen bepaald. Dit kan bij u thuis of ergens anders op een neutrale plek 
(bibliotheek of wijkcentrum).  
 
 
De Taalcoaches zijn vrijwilligers 

De vrijwilligers van het Gilde krijgen voor hun hulp geen geld. Zij zijn vrijwilliger. Zij vinden het belangrijk 
én leuk mensen uit andere landen te ontmoeten. In Nederland zijn miljoenen mensen actief als 
vrijwilliger: in sportverenigingen, in de kerk, bij mensen die hulp nodig hebben. Zij worden zeer 
gewaardeerd. 
 
 
Voor wie is het Gilde? 

- mensen die gemotiveerd zijn beter Nederlands te leren spreken 

- mensen die in de gemeente 's-Hertogenbosch wonen 

- mensen die in Nederland willen blijven wonen 

- mensen die zonder tolk met ons kunnen praten 

- mensen die beschikken over een telefoon 
 

Hebt u er tijd voor? 

Kunt u zich iedere week minimaal één à twee uur vrijmaken? 
 
Maximaal één jaar 
De hulp duurt in principe één jaar. Daarna gaat uw Taalcoach weer iemand anders helpen. 
 
Kosten 

Bij de inschrijving vragen wij € 5,- contant te betalen. Verdere hulp is gratis. 
Als u samen met de Taalcoach dingen gaat doen, bijvoorbeeld als u samen een museum gaat bezoeken 
of samen winkels gaat bekijken, mag de Taalcoach aan u wel een bedrag vragen voor de kosten die hij 
of zij daarvoor moet maken. U overlegt dat samen.  
 
Beiden tevreden 
Het is belangrijk dat de Taalcoach en u beiden tevreden zijn over het contact. Als dit niet het geval is, 
bel of mail ons dan even. Wij zoeken dan eventueel een andere Taalcoach voor u.  
 
Afspraak is afspraak 
Het is vervelend als u zonder bericht wegblijft of niet thuis bent. Graag op tijd  met uw taalcoach bellen 
of een berichtje sturen als u niet kunt.  
 
Gilde 's-Hertogenbosch, info@gildedenbosch.nl  
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